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Vizat,  

Director, 

______________ 

 

Aprobat la CA cu nr. 321 /21.10.2022 

 

PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII EDUCAȚIEI  OFERITE  PENTRU ANUL ȘCOLAR  

2022-2023 

 

Activitǎţi de îmbunǎtǎţire a calitǎţii: 

 
Nr. 
crt. 

Nume Tip Activitate Obiective Dată 

început 
Dată sfârșit 

1. Baza de date 4,4 - Asigurarea 

comunicării 

interne/extrene 

eficiente 

- Monitorizarea 

rezultatelor 

evaluărilor 

interne/externe 

- Monitorizarea 

nivelului de realizare 

a indicatorilor 

cuprinși 

standardele 

naționale 

- reactualizarea 

măsurilor de intervenție 

educațională pornind 

de la date realiste 

09.01.2023 10.02.2023 

Responsabilități: Compartimentul secretariat  /Coordonator CEAC / Diriginții claselor 

Indicatori realizare: Completarea bazei de date / Informări corecte 
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Detalii: - Actualizarea bazei de date a școlii în vederea funcționării și raportării corecte la nivel local. 

2. Școală fără telefoane în timpul 

cursurilor școlare în clasele 

gimnaziale și liceale 

5, 6 Obiectul principal este 

asigurarea condițiilor optime 

pentru activitatea didactică din 

școală. 

Fără telefoane mobile elevii vor 

fii mai atenți la ore. 

31.10.2022 23.12.2022 

Responsabilități: direcțiunea 

diriginții claselor V-XII 

Indicatori realizare: depozitarea telefoanelor mobile într/un loc desemnat și nefolosirea în timpul orelor 

Detalii: Consultarea părinților  

Discuții purtate cu elevii în cadrul orelor de dirigenție. 

Discutarea problemelor în CP respectiva în cadrul ședinței CRP. 

Aprobarea deciziei CP și CRP în CA. 

Realizarea proiectului 

3. Învățăm și altfel! 2,2 Implicarea elevilor în activitățile 

de voluntariat. 

Organizarea unor activități cu 

tematică artistică care se le dea 

posibilitatea elevilor să-și 

dezvolte latura creativă, artistică 

și practică 

01.11.2022 16.06.2023 

Responsabilități: consilier educativ 

directori 

cadre didactice 

Indicatori realizare: Desfășurarea a doua serbării tematice pe an 

Desfășurarea a doua tombole cu scop caritabil pe an. 

Participarea grupului vocal/ansamblului de dans la diferite evenimente artistice. 

Detalii: Organizarea a doua serbări tematice pe an. 

Organizarea a doua tombole cu scop caritabil pe an. 

Înființarea unui grup vocal/ansamblu de dans popular al școlii. 
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Activități de evaluare internă: 

 

Nr. 

crt. 

Nume Tip de 

cercetare 

Obiective Dată început Dată sfârșit 

1. Susținerea profesorilor dirigințiilor 

în activitatea de consiliere 

Chestionar de 

evaluare a 

satifacției 

beneficiarilor 

Aflarea nevoilor profesorilor 

diriginții la clasele debutante. 

Îmbunătățirea relației diriginte-

elev. 

Oferirea de sprijin diriginților în 

rezolvarea și aplanarea 

conflictelor 

02.03.2023 27.03.2023 

Responsabilități:  Consilier educatic Direcțiune Psiholog școlar 

Indicatori de realizare: Aflarea opinilor și a cerințelor cadrelor didactice diriginți la clasele debutante. 

Aspecte reținute: Cunoașterea așteptărilor celor implicați 

 

 

Coordonator C.E.A.C. 

Péter-Pakó Andrea 

 


